
500



معرفی
ــات توســعه  ــوان یکــي از الزام ــه عن ــر ســاخت هــاي شــهري ب ــه توســعه زی در شــرایطی ک
یافتگــي همــواره مــورد توجــه قرارمــي گیــرد، اســتفاده از راهکارهــاي جــاي گزیــن درخصوص 
تأمیــن ســرمایه هــاي مــورد نیــاز بــه عنــوان یکــي از اســتراتژي هــاي تأمیــن مالــي موردتوجه 
ــا رشــد شهرنشــیني و  ــرار گرفتــه اســت. دردهــه اخیــر ب سیاســت گــزاران و دولتمــداران ق
نیــاز مبــرم و روزافــزون بــه افزایــش زیــر ســاخت هــاي شــهري، فرهنــگ ســرمایه گــذاري 
ــه  ــا ب ــوده اســت و شــهرداري ه ــاد نم ــود ایج ــراي خ ــات شــهري ب ــي در ادبی ــش پررنگ نق
عنــوان قدرتمندتریــن نهــاد شــهري فرهنــگ ســرمایه گــذاري را پذیــرا شــده انــد. اســتفاده از 
مکانیــزم هــاي موجــود در بخــش خصوصــي بــه جهــت نحــوه واگــذاري پــروژه هــا، اســتفاده از 
کانــال هــاي ارتباطــي بیــن المللــي در جهــت تســهیل ورود ســرمایه گــذاران خارجــي، ایجــاد 
امنیــت کافــي بــراي ســرمایه گــذاران، ایجــاد پایــگاه داده اطالعاتــي جامــع در ســطح کشــور، 
بازنگــري درفرآیندهــاي ســرمایه گــذاري و کوتــاه ســازي و نیــز سیســتمي نمــودن فرآیندهــا 
درجهــت جــذب ســرمایه گــذاران از اقداماتــي اســت کــه درایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده اي از درآمدهــاي شــهرداري، درآمدهــاي ناپایــدار حاصــل از 
عــوارض ســاخت و فــروش تراکــم اســت، ایجــاد درآمدهــاي پایــدار از طریــق ســرمایه گــذاري 
مــي توانــد بعنــوان موتــور محــرک توســعه بــراي ســایر بخــش هــا مفیــد بــوده و بــه اقتصــاد 
شــهري و ملــي از طریــق ایجــاد همبســتگي بیــن ســرمایه هــاي مــردم و دولــت منجــر شــود. 
ــرمایه  ــت از س ــا، حمای ــه اصــالح فرآینده ــهرداري ارومی ــدف ش ــن ه ــق ای ــتاي تحق در راس
گــذار، تســهیل گــري و تســریع درپــروژه هــاي ســرمایه گــذاري را بعنــوان مهمتریــن اصــول 
ــا مشــارکت بخــش خصوصــي،  ــرار داده و در نظــر دارد ب ــه ق ــورد توج ــرمایه م درجــذب س
زمینــه ســاز توســعه شــهر بصــورت یــک فرآینــد بــرد - بــرد در حــوزه هــاي مختلــف براســاس 

ظرفیــت هــاي موجــود کالنشــهر ارومیــه را فراهــم آورد.
معاونــت اقتصــادی و ســرمایه گــذاری شــهرداري ارومیــه هدایــت و بکارگیــري ســرمایه هــاي 
بخــش خصوصــي بــا هــدف تأمیــن منابــع پایــدار بــراي توســعه زیرســاخت هــاي شــهري و 
تــالش در جهــت تحقــق اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت شــهرداري را در دســتور کار خــود 
قــرار داده اســت تــا گامــي در جهــت دســت یابــي بــه واالتریــن هــدف کــه گســترش و ارتقاي 
ــراي ســرمایه  ــه پذی ــن زمین ــه شــهروندان اســت، برداشــته شــود و در ای خدمــات رســاني ب

گــذاران در اجــراي پــروژه هــاي مشــارکتي اســت.
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